
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ KAI ΠΟΛΛΑΑΚΟΜΑ

ΒΒααρρύύςς  οο  ΔΔεεκκέέμμββρριιοοςς  γγιιαα
ττοουυςς  φφοορροολλοογγοούύμμεεννοουυςς  

-Στο ταμείο 
για να

πληρώσουν
6,9 δισ. ευρώ!

Αισιόδοξη για μια ουσιαστική
μεταρρύθμιση η Γ. Κριεκούκη,

ώστε να βγει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση από το ασφυ-

κτικό πλαίσιο χρηματοδότησης 

««ΠΠααρράά  ττρρίίχχαα»»  
γγλλύύττωωσσεε  οοδδηηγγόόςς  
ττααξξίί  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Βρέθηκε αντιμέτωπος με τρεις
θρασύτατους ληστές 

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΙΛΙΚΙΔΗ

ΟΟκκττώώ  μμεεττάάλλλλιιαα  
κκααττέέκκττηησσαανν  σσττοο  

ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  
ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα
σσττηη  ΧΧααλλκκιιδδιικκήή

ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΙΙΜΜΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΙΛΙΟΥ, 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

- ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ :ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ :

ΝΝαα  ααπποολλύύοοννττααιι  οοιι
δδηημμόόσσιιοοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι

μμεε  ααρρννηηττιικκήή
ααξξιιοολλόόγγηησσηη,,  

λλέέννεε  οοιι  66  σσττοουυςς  1100
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα
Νατσιοπούλου Μάρθα Κ. Κουγιουμτζόγλου 1,- Πλατεία

Εθνικής Αντιστάσεως,  2105561131

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. Εργατικές

Κατοικίες,2105541721

Αχαρνές
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δεκελείας 51, 2102448377

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - Δάσος , 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις με κρύο.

Η θερμοκρασία θα φτάσει 
τους 16 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής,
Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα,

Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ

Ένας 29χρονος Αλβανός συνελήφθη στην Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Θηβών, στο ύψος της Μάνδρας, από
αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρ-

κωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για μεταφορά
και κατοχή ναρκωτικών προς περαιτέρω διακίνηση.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, εντοπίστηκε ο
αλλοδαπός μέσα σε αυτοκίνητο, και με τη συνδρομή α-
στυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ ακινητοποιήθηκε προκειμέ-
νου να ελεγχθεί. 

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 συσκε-
υασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 90
κιλών και 49 γραμμαρίων.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, στα
Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 21
συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους
43 κιλών και 4 γραμμαρίων.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 133 κιλών και

49 γραμμαρίων, 1 Ι.Χ αυτοκίνητο, 2 συσκευές κινητής τηλεφ-

ωνίας και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρ-

ος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε τακτικό ανακριτή.

‘’ΤΣΑΚΩΣΑΝ’’ 29ΧΡΟΝΟ 
ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΕ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

ΚΙΛΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

««ΠΠααρράά  ττρρίίχχαα»»  γγλλύύττωωσσεε  οοδδηηγγόόςς  ττααξξίί  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς
Βρέθηκε αντιμέτωπος με τρεις θρασύτατους ληστές 

Απέναντι σε τρεις θρασύτατους ληστές βρέθηκε οδηγός ταξί στις Αχαρνές και γλύτωσε από
θαύμα όταν του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι, προκειμένου να καταφέρουν

να του αρπάξουν τις εισπράξεις της ημέρας.
Το περιστατικό συνέβη  στις 8 παρά δέκα το βράδυ της Κυριακής, όταν οι τρεις άγνωστοι δρά-

στες επιβιβάστηκαν ως πελάτες στο ταξί του 58χρονου και του ζήτησαν να τους μεταφέρει σε
συγκεκριμένο προορισμό. Λίγο αργότερα, απειλώντας τον με μαχαίρια, επιχείρησαν να τον ακιν-
ητοποιήσουν, ωστόσο ο οδηγός αντιστάθηκε. Ακολούθησε πάλη, κατά την οποία ο 58χρονος τρα-
υματίστηκε, ευτυχώς, ελαφρά και οι τρεις δράστες άρπαξαν τα χρήματα που είχε και τράπηκαν σε
φυγή.

Ο οδηγός του ταξί διακομίστηκε σε νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες
βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Οπαραδοσιακά «δύσκο-
λος» Δεκέμβριος θα
είναι ακόμη πιο βαρύς

φέτος για τους φορολογούμενους,
καθώς καλούνται μέχρι το τέλος
του μήνα να καταβάλουν στα
δημόσια ταμεία το ποσό των 6,9
δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον είναι ήδη
επιβαρυμένοι με τις αυξήσεις σε
άμεσους και έμμεσους φόρους.

Στο υπουργείο Οικονομικών,
εκτιμούν ότι οι έλληνες φορολο-
γούμενοι θα καταβάλουν το ποσό
των 6,9 δισ. ευρώ μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου. Το μεγαλύτερο μέρος
από τον βαρύ λογαριασμό
προέρχεται από τα τέλη κυκλοφο-
ρίας από τα οποία υπολογίζεται
ότι θα εισπραχτούν 1,092 δισ.
ευρώ. Άλλα 500 εκατ. θα μπουν
στο ταμείο για τη δόση του ΕΝΦΙΑ ενώ από το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ
μετά και την αύξηση του συντελεστή στο 24%, περίπου στο 1 δισ. ευρώ.

Στο φορολογικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν ακόμα οι προθεσμίες υποβολής δήλωσης και απόδοσης ειδικού φόρου
πολυτελείας (έως τις 27 Δεκεμβρίου) η υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων απο μερίσματα και
τόκους (έως τις 28 Δεκεμβρίου) και η υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία
(έως τις 30 Δεκεμβρίου).

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ

ΒΒααρρύύςς  οο  ΔΔεεκκέέμμββρριιοοςς  γγιιαα  ττοουυςς
φφοορροολλοογγοούύμμεεννοουυςς  
-Στο ταμείο για να πληρώσουν 6,9 δισ. ευρώ
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ΕΕπποοιικκοοδδοομμηηττιικκέέςς  
εεππααφφέέςς  κκααιι  σσυυννεερργγαασσίίεεςς

μμεε  δδεεκκάάδδεεςς  ααιιρρεεττοούύςς  
εείίχχεε  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς  

Στο περιθώριο εργασιών του Ετήσιου
Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Ενδιαφέρουσες συναντήσεις με συναδέλφους του
από την Αττική αλλά και την Περιφέρεια είχε ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, κατά το

ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και στο Βελ-
λίδειο συνεδριακό Κέντρο, από 1-3 Δεκεμβρίου με κυρία-
ρχο θέμα, τις μεταρυθμίσεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς που από το
βήμα του Συνεδρίου πραγματοποίησε παρεμβάσεις τοπι-
κού αλλά και θεσμικού χαρακτήρα, στο περιθώριο των
εργασιών του  και των θεματικών ενοτήτων,  συνομίλησε κι
αντάλλαξε απόψεις με δεκάδες Δημάρχους κι Αιρετούς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού και είχε επικοδομ-
ητικές συνεργασίες. 

Συνεχίζεται στη σελ. 8

Συνεδριάζει αύριο
ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα
18.00 το Δημοτικό

Συμβούλιο Ασπροπύργου,
έχοντας στην ημερήσια  διά-
ταξη τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Λ ή ψ η
απόφασης, για την έγκριση
της 11ης  Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και την
Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος, οικ. έτους
2016.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης, για την Έγκριση συμμε-
τοχής του Δήμου Ασπροπύργου ως Συμπράττοντα/ Επο-
πτεύοντα Φορέα σε Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα (Σύμπραξη),
για την υλοποίηση του Έργου (Πράξης) με τίτλο «Ανοιχτό Κέν-
τρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Ασπροπύργου».

Εισηγητής:Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέμα 3ο :Λήψη απόφασης, για την έγκριση Προϋπολογι-

σμού Οικ. Έτους 2017,  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» (σχετι-
κή γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, με
αριθμό Πρωτοκόλλου 1581/14-11-2016).

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου, κος Μελέτιος
Μπουραντάς.

Θέμα 4ο :Λήψη απόφασης, για την  έγκριση Ολοκληρωμέ-
νου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), Οικ. Έτους 2017,  του
Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» .

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου, κος Μελέτιος
Μπουραντάς.

Θέμα 5ο :Λήψη απόφασης, για την έγκριση Προϋπολογι-
σμού Οικ. Έτους 2017,  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» (σχετική γνώμη του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, με αριθμό Πρω-
τοκόλλου 1561/14-11-2016).

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Οργανισμού Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας, κος Γεώργιος Τσόκας.

Θέμα 6ο :Λήψη απόφασης, για την έγκριση Ολοκληρωμέ-
νου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), Οικ. Έτους 2017,  του
Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας & 3ης Ηλικίας, κος Γεώργιος Τσόκας.

Θέμα 7ο :Λήψη απόφασης, για την Έγκριση Προϋπολογι-
σμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου
–Κ.Ε.Δ.Α.-, για το Οικ. Έτος 2017.

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α., κος Γεώργιος Φίλης.
Θέμα 8ο :Λήψη απόφασης, για την Έγκριση

Εισηγητικής Έκθεσης Τεκ-
μηρίωσης Εσόδων – Εξό-
δων Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου
Ασπροπύργου –Κ.Ε.Δ.Α.-
Οικ. Έτους
2017.Εισηγητής:Ο Πρόε-
δρος Κ.Ε.Δ.Α

Θέμα 9ο :Λήψη απόφα-
σης, για την δωρεάν παρ-
αχώρηση χρήσης ακινή-
του στην Κοινωφελή
Επιχείρηση Δήμου Ασπρ-

οπύργου –Κ.Ε.Δ.Α. 
Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α., κος Γεώργιος Φίλης.
Θέμα 10ο :Λήψη απόφασης, για το συμψηφισμό επικειμέ-

νων για την ιδιοκτησία του κου Μαυρίδη Κων/νου του Βασι-
λείου και της  κας Σαπλαχίδου Αθηνάς του Γεωργίου, με
Κωδικό Ιδιοκτησίας 0123012, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ –
Π.Ε.7.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέμα 11ο :Λήψη απόφασης, για το συμψηφισμό επικειμέ-
νων για την ιδιοκτησία του κου Μαυρίδη Κων/νου του Βασι-
λείου και της  κας Σαπλαχίδου Αθηνάς του Γεωργίου, με
Κωδικό Ιδιοκτησίας 0123011, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ –
Π.Ε.7.Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 12ο :Λήψη απόφασης, για διαγραφή Δημοτικών
Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, έτους 2013, και επαναβε-
βαίωση της διαφοράς, στην εταιρεία «ΛΙΘΟΣΝΕΤ ΜΟΝ.
Ε.Π.Ε.».Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης, για διαγραφή του ΧΚ
1999/2016, ποσού 26.351,25€, επ’ ονόματι IMAG CONTAIN-
ER –Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ Μ. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ – Γ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
και επαναβεβαίωση του 40%, λόγω προσφυγής.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης, για τη συγκρότηση Επι-
τροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρ-
εσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης, για την οριστική παρα-
λαβή της Μελέτης, με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρ-
εσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Συνεχίζεται στη σελ. 11

Τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες,
θύματα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και
επεμβάσεων στις χώρες τους, με κίνδυνο της ζωής

τους κατάφεραν να φτάσουν την Ευρώπη αφήνοντας πίσω
στο μακρύ ταξίδι τους χιλιάδες θύματα. 

Μάλιστα, με την πρόσφατη κλιμάκωση των πολεμικών
επιχειρήσεων στη Συρία (Χαλέπι, Ράκα) και στο Ιράκ
(Μοσούλη) και άλλοι, πολλοί ακόμα, παίρνουν τον δρόμο της
προσφυγιάς. Τους υποδέχονται φράχτες και καταστολή στα
σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών, ρατσιστική - ξενοφοβική
αντιμετώπιση στις χώρες προορισμού, η επ’ αόριστον παρα-
μονή σε προσφυγικά στρατόπεδα, με άθλιες πολλές φορές
συνθήκες διαβίωσης.

Ανάμεσα στους πρόσφυγες βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά
σε σχολική ηλικία, τα οποία βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικού
συστήματος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και στερ-
ούνται του δικαιώματος τους στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παι-
διού, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο από το ελληνικό κράτος
(Ν.2101/1992), τα παιδιά-πρόσφυγες πρέπει να χαίρουν της
κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοηθείας, που θα
τους επιτρέψουν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους
(άρθρο 22).  

Επιπλέον, όπως όλα τα άλλα παιδιά, έχουν το δικαίωμα να
πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό
(άρθρο 28), ενώ η Πολιτεία οφείλει να παίρνει όλα τα νομοθε-
τικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφα-
ρμογή των δικαιωμάτων τους (άρθρο 4).

Όμως, για  τα περίπου 20.000 προσφυγόπουλα που
βρίσκονται στη χώρα μας απέχουμε πάρα πολύ από αυτά
που ορίζει η Σύμβαση. Από το ΥΠΠΕΘ μέχρι στιγμής έχουν
ανακοινωθεί μόνον 19 σχολικές μονάδες όπου λειτουργούν (;)
Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), που
αντιστοιχούν σε λιγότερα από 1.500 παιδιά.

Όσον αφορά την εξασφάλιση του απαραίτητου εκπαιδευτι-
κού προσωπικού, οι μέχρι στιγμής ανακοινωθείσες προσλή-
ψεις αναπληρωτών είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, ενώ
χρειάζεται κατάλληλη επιμόρφωση και βοηθητικό προσω-
πικό, όπως μεταφραστές και άλλοι επιστήμονες (ψυχολόγοι,
κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.)

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  22001177,,  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ
ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΓΓΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΕΕΩΩΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟΥΥ
Στα θέματα της αυριανής (διπλής) συνεδρίασης του Δ.Σ. Ασπροπύργου 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΕΥΥΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΕΕΚΚΤΤΑΑ  ΤΤΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΥΥΓΓΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ. 10
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Μετατάξεις 70 υπαλλήλωνΜετατάξεις 70 υπαλλήλων
στο Κέντρο Κοινωνικής στο Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας ΑττικήςΠρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Την πρόσκληση για μετατάξεις 70 υπαλλήλων
διαφόρων ειδικοτήτων στο Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα

άρθρα 71,73,74 του Ν. 3528/2007 όπως ισχύουν και του
άρθρου 6 του Ν. 3613/2007, κοινοποίησε με εγκύκλιο του,
το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Δικαίωμα
υποβολής αίτησης έχουν:

Α) όλοι οι μόνιμοι υπαληλοι και υπάλληλοι Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) Υπουργείων, άλλων
δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν
συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία από το
διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη. Επι-
σημαίνεται οτι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διά-
ταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των

Δήμων, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) υπουργείων,
δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς υπάλληλοι
που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.
3528/2007).

Β) οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(ΙΔΑΧ) κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει-
τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή
από προηγούμενη μετάταξη.

Γ) οι υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο. οι οποίες δεν είναι
εισηγμένες στο χρηματιστήριο, και στις οποίες το Δημόσιο
κατέχει τηνπλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Σημειώνεται οτι οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσειπενταετή τουλάχιστον υπηρεσία κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης.

Δ) οι υπάλληλοι των φορέων εντός Γενικής Κυβέρν-
ησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενι-
κής Κυβέρνησηςτης Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρ-
εσία από το διορισμό τους ήαπό προηγούμενη μετάταξη.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
71 του Ν. 3918/2011, οι διατάξειςτων άρθρων 71 και 74
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'), όπως συμπληρώθηκαν
και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις τουάρθρου 19 του
Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α'), δεν έχουν εφαρμογή στο
προσωπικό των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. και
στο προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. Για το προσωπικό των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α ), οι μετατάξεις σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26 Α ),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μπο-
ρεί να επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του
διοικητικού συμβουλίου του φορέα που ανήκει, ότι η μετά-
ταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της
υπηρεσίας του.

Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπι-
κά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μετα-
ταχτούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001, όπως
ισχύει. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρ

ειας Αττικής από 12/12/2016 έως 31/01/2017 και με
συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την

πιστότητα του περιεχομένου
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών και όλων των

πρόσθετων προσόντων (σημείωση: οι τίτλοι σπουδών
τηςαλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμέ-
νοι και επικυρωμένοι)

4. Φωτοντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο

να αναφέρεται ότι α) δεν εκκρεμεί τυχόν ύπαρξη πειθα-
ρχικής δίωξηςκαι επιβολής πειθαρχικής ποινής β) δεν
έχουν οποιδήποτε κώλυμμα μετάταξης από άλλη γενική ή
ειδική διάταξη και γ)έχει διενεργηθεί ο έλεγχος γνησιότ-
ητας των τίτλων σπουδών.

6. Για τους υποψήφιος υπαλλήλους: α) κρατικών ΝΠΙΔ
θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού
προσώπουσχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει,
ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται κατά 51% του-
λάχιστον τουετήσιου προϋπολογισμού του και β) των
ΔΕΚΟ θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την
οικεία υπηρεσία, από τηνοποία να προκύπτει ότι δεν είναι
εισηγμένη στο χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει
την πλειοψηφία του μετοχικούτης κεφαλαίου (σύμφωνα
με την αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21-12- 2007
Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και
στην Υπηρεσία στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.

Προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών
Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά
στοεποπτεύον του Νομικού Προσώπου Υπουργείο. Η εν
λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση
τουυπαλλήλου.

Η κατάθεση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά θα γίνεται καθημερινά σε εργάσιμες ημέρες και
ώρες καιμπορούν να υποβληθούν, είτε αυτοπροσώπως
στο Γρ. Πρωτοκόλλου του Κέντρου (2ος όροφος), είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
Αν. Τσόχα 5, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα
εντός της οριζόμενης προθεσμίας

Κατασχέσεις κρεάτων σε καταστήματα

Σε δύο κατασχέσεις κρεάτων βάρους 71 κιλών, προχώρησαν οι ελεγ-
κτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερεια-

κής Ενότητας Πειραιά.
Συγκεκριμένα, κατά τον υγειονομικό κτηνιατρικό έλεγχο σε παντοπωλείο και

ψητοπωλείο του Πειραιά, οι ελεγκτές κτηνίατροι εντόπισαν και κατέσχεσαν
βόειο και χοιρινό κρέας συνολικού βάρους 71 κιλών, λόγω απουσίας σήμαν-
σης αναγνώρισης (κωδικός εγκατάστασης- ημερομηνίες διατηρησιμότητας)
στις συσκευασίες των προϊόντων.

Η τύχη των κατασχεθέντων κρεάτων θα κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας.

Συνελήφθη 57χρονος υπήκοος 
Αλβανίας για αποπλάνηση παιδιών

Συ ν ε λ ή φ θ η ,
μεσημβρινές ώρες
της 24-11-2016,

από αστυνομικούς της Άμε-
σης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ),
57χρονος υπήκοος
Αλβανίας, κατηγορούμενος
για αποπλάνηση παιδιών
κατά συρροή.

Ειδικότερα, όπως προέκ-
υψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, ο 57χρονος προ της συλλήψεως του, προσέγγισε
έξω από σχολικό συγκρότημα ανήλικες μαθήτριες και προέβη σε άσεμ-
νες πράξεις.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από περίοικους και διερχόμενους
πολίτες, οι οποίοι ενημέρωσαν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, αστυνο-
μικοί της οποίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη και τον παρέ-
πεμψε σε Τακτικό Ανακριτή.

ΣΣττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  λλεεωωφφοορρεείίαα  κκααιι  ττρρόόλλεεϊϊ  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη
-Ποιες ώρες δεν θα έχει δρομολόγια

Χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ θα μείνει η Αθήνα την Πέμπτη, με τους εργαζομένους των δύο
ΜΜΜ να πραγματοποιούν στάσεις εργασίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην
24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, θα τραβήξουν χειρόφρενο από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από
τις 21:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας.

«Οι λεηλασίες της κυβέρνησης δεν έχουν τέλος. Ο αγώνας επιβάλλεται για να τα καταφέρουμε.
Ολοι μαζί αντιστεκόμαστε, μονόδρομος ο αγώνας για να τους σταματήσουμε», αναφέρουν σε ανα-
κοίνωσή τους οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΑ, απευθύνοντας, παράλληλα, κάλεσμα συμμετοχής στην
απεργιακή συγκέντρωση, στις 11 το πρωί της Πέμπτης, στο Πεδίον του Αρεως. 

22,,11  δδιισσ..  κκααιι  2244..660000  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  
χάνονται κάθε χρόνο από τα 

προϊόντα- μαϊμούδες στην Ελλάδα

Αδυναμία στις απομιμήσεις προϊόντων τα λεγόμενα «μαϊμούδες» φαίνεται πως έχουν οι
Έλληνες, καθώς οι απώλειες από τις πωλήσεις των προϊόντων αυτών ανέρχονται σε 2,1
δισ ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 15,6% των πωλήσεων και κατατάσσει τη χώρα μας

στην 4η θέση στην ΕΕ και στην 1η σε απώλεια θέσεων εργασίας.Κάθε χρόνο χάνονται 83 δισεκα-
τομμύρια ευρώ και 790 000 θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ λόγω προϊόντων
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Λόγω της κυκλοφορίας προϊόντων απομίμησης στην αγορά, χάνεται το 7,4 % των πωλήσεων σε
εννέα τομείς. 

Μεταξύ των τομέων που πλήττονται είναι τα είδη ένδυσης, τα παιχνίδια, τα αθλητικά είδη, τα
κοσμήματα, οι τσάντες χειρός και η μουσική.

Τα διαφυγόντα δημόσια έσοδα λόγω της κυκλοφορίας προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και
πειρατείας ανέρχονται σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε 14,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενόψει της επι-
κείμενης εορταστικής περιόδου, εκατομμύρια καταναλωτές στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ αγοράζουν
χριστουγεννιάτικα δώρα για την οικογένεια και τους φίλους τους. 

Ωστόσο, οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της κυκλοφορίας προϊόντων
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας καταγράφονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
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Στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ συμμετείχε η
Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, που διε-
ξήχθη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο

στη Θεσσαλονίκη.
Στο συνέδριο εξετάσθηκαν θέματα όπως:
• Η αλλαγή του Καλλικράτη
• Τα οικονομικά των ΟΤΑ
• Η τοπική ανάπτυξη
• Το Κοινωνικό Κράτος
• Η Αγροτική Ανάπτυξη
• Η νησιωτικότητα
• Το προσφυγικό
• Η ενίσχυση της απασχόλησης και κοινωνικής

συνοχής

• Το περιβάλλον και το χωροταξικό σχεδιασμό της
χώρας

• Η υγεία
• Η παιδεία
• Η Συνταγματική Αναθεώρηση
Σε προφορική της δήλωση η Δήμαρχος Γιάννα

Κριεκούκη δήλωσε:
«Το συνέδριο της ΚΕΔΕ γίνεται σε μια ιδιαίτερα

κρίσιμη στιγμή για την κοινωνία μας και την πατρίδα
μας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί σήμερα σε
ένα ασφυκτικό πλαίσιο χρηματοδότησης και γραφει-
οκρατίας. Προσδοκούμε ότι τα συμπεράσματα του
συνεδρίου θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση μιας
ουσιαστικής μεταρρύθμισης.»

ΤΤιιμμηηττιικκήή  ββρράάββεευυσσηη
εεππιιττυυχχόόννττωωνν  σσεε  ΑΑΕΕΙΙ--ΤΤΕΕΙΙ

από το δήμο Αχαρνών, τη
Μητρόπολη και την Ένωση Γονέων

Τιμητική εκδήλω-
ση για τους
ε ι σ α χ θ έ ν τ ε ς

στα Ανώτερα και
Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα διοργανώνει
ο δήμος Αχαρνών .

Ακολουθεί το πρόγρ-
αμμα της εκδήλωσης
και η πρόσκληση.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως κ. Αθηναγόρας και η Ένωση Γονέων και Κηδεμό-
νων Αχαρνών, σας προσκαλούν στην τιμητική εκδήλωση
για τους εισαχθέντες στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21
Δεκεμβρίου 2016 στις 19:00 στο Δημαρχείο Αχαρνών
(αίθουσα εκδηλώσεων)

Πρόγραμμα εκδήλωσης
Ομιλίες/ Χαιρετισμοί
● Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και

Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας
● Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
● Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Νέας Γενιάς κ. Ευστάθιος Τοπαλίδης
● Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτ/θμιας Εκπαίδευ-

σης κα. Γεωργία Ευθυμιάδου
● Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Αχα-

ρνών κα. Παναγιώτα Γιαννάκου

ΗΗ  ππααρροοχχήή  ννοομμιικκώώνν  σσυυμμββοούύλλωωνν  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  
ττηηςς  ΠΠοολλεεοοδδοομμήήσσεεωωςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ««ΚΚααλλυυμμππάάκκιι»»
Συζητείται σήμερα στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας 

Συνεδριάζει σήμερα 6 Δεκεμβρίου 2016
και ώρα 8:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατά-
στημα Ελευσίνας, η αρμόδια Οικονομι-

κή Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να λάβει
αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης:                                                                                        

1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος
του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με
τίτλο: «Εμβολιασμός δένδρων Δ.Ε. Ελευσίνας
– Καταπολέμηση ασθένειας φοινικόδενδρων –
Υπηρεσίες ευπρεπισμού καθαρισμού
κοινόχρηστων χώρων αποψίλωση ξερών χόρ-
των ΔΕ Ελευσίνας»

2. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια
εργαλείων – αναλώσιμων Δήμου Ελευσίνας».

3. Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των γραφείων του
φορέα Eleusis  2021.

4. Ορισμός Νομικού Συμβούλου για την μελέτη της γνωμοδοτήσεως Γκοιμήση και της παροχής
νομικών συμβούλων στο πλαίσιο της Πολεοδομήσεως της περιοχής «Καλυμπάκι», εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Ελευσίνας.

5. Ορισμός υπολόγου Προνοιακών Επιδομάτων έτους 2017.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 22.860,00 € για την σύνταξη οικονομικών κατα-

στάσεων 2012-2013 & παρακολούθηση γενικής & αναλυτικής λογιστικής 2014 (Σ).
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  2.480,00 € για την αμοιβή Νομικού Χαροκόπου

Αγγελικής.
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.349,37 € για την καταβολή πρόσθετων τελών

επί εισφορών ΙΚΑ. 

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ συμμετείχε η Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας 
Αισιόδοξη για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση η Γ. Κριεκούκη, ώστε να βγει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση από το ασφυκτικό πλαίσιο χρηματοδότησης 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
ΦΥΛΗΣ  «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»

ΓΓιιοορρττιιννήή  ααττμμόόσσφφααιιρραα  
σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  

κκααιι  πποολλλλέέςς  δδρράάσσεειιςς  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά
εεννόόψψεειι  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  

Μία ζεστή, όμορφη, και στο πνεύμα των ημερών
γιορτινή ατμόσφαιρα είχαν τη δυνατότητα να

βιώσουν όσοι επέλεξαν να επισκεφτούν τα γραφεία του
Συλλόγου Θεσσαλών Φυλής, το Σάββατο 26 Νοεμ-
βρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η κατάνυξη που δημιο-
υργούν τέτοιου είδους συγκεντρώσεις από μία ομάδα
ανθρώπων και κυρίως όταν αφορούν παιδιά μικρής
ηλικίας, είναι ότι πιο ευχάριστο μπορεί να συμβεί, ειδικά
σε στιγμές που χρειάζεται να αναδεικνύουμε συσπείρ-
ωση και ενότητα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. 

Τα παιδιά με την παρότρυνση των δασκάλων μας κ.κ.
Δέσποινας Γερμόλα και Άννας Κούβαρη, είχαν την ευ-
καιρία να στολίσουν με τις δημιουργίες - χειροτεχνίες το-
υς το χριστουγεννιάτικο δέντρο αλλά και να ομορ-
φύνουν παράλληλα το χώρο πάντα μέσα στο κλίμα των
ημερών.

Πριν από την έναρξη της γιορτής, οι παρευρισκόμε-
νοι και προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία και
τις δραστηριότητες του Συλλόγου, παρακολούθησαν σε 

βίντεο, δράσεις και εκδηλώσεις από το 2010 μέχρι και
τώρα.

Η εκ των υπευθύνων του  χορευτικού μας τμήματος,
κα. Μαρούλα Παναγιωτοπούλου εξέφρασε την πε-
ποίθηση ότι οι δράσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον,
προτρέποντας τα μέλη και γενικότερα τους φίλους του
Συλλόγου, να αγκαλιάζουν τις προσπάθειές τους, διότι
μόνο έτσι μπορεί να διατηρηθεί η  ομοψυχία μεταξύ
μας, ενώ τέλος τους κάλεσε στην μεγάλη  εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου έξω απ’
το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Αγίου Νικολάου. 

Για το τελευταίο, τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευτεί
και το ανάλογο υλικό, ώστε να ενημερωθούν όλοι για τις
λεπτομέρειές της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους
γονείς αλλά και τα παιδιά για το όμορφο βράδυ που μας
προσέφεραν.  

Πολύς κόσμος τίμησε τη
συνεστίαση της ΔΗΜ. Τ.Ο. ΝΔ

Αγίων Αναργύρων -Καματερού

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνεστία-
ση της ''ΔΗΜ.Τ.Ο Nέας Δημοκρατίας Αγίων Ανα-
ργύρων - Καματερού'' την περασμένη Κυριακή

27/11/2016. 

Η προσέλευση των μελών και των φίλων της Τοπικής, ήταν
πάρα πολύ μεγάλη, ενώ ο χώρος αποδείχθηκε σχετικά μικρός
για μια τέτοια συνάντηση.  Αξίζει να σημειώσουμε, ότι τα μέλη
της ΔΗΜ.Τ.Ο η Πρόεδρος Μαρία Σαπέλα, ήταν άψογοι οικο-
δεσπότες καθ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης. Τίμησαν με
την παρουσία τους, πολλοί Βουλευτές της Β' Αθήνας, ο Δήμα-
ρχος της πόλης, Πολιτευτές, Γραμματείς, Δημοτικοί Σύμβου-
λοι, Πρόεδροι άλλων ΔΗΜ.Τ.Ο και πολλοί άλλοι.

Δήμος Μεγαρέων: Ενημερωτική ημερίδα για την
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Πραγματοποιήθηκε στο δημα-
ρχείο Μεγαρέων, την Τετάρτη
16 Νοεμβρίου 2016, ημερίδα

ενημέρωσης η οποία αφορούσε στην
εγκατάσταση νέων γεωργών σύμφωνα
με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπομέτρο 6.1.

Τους ενδιαφερομένους ενημέρωσαν
στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής και
Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας
Αττικής, Δυτικής Αττικής.

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Δήμας.

Παρευρέθη ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Γρηγόρης Σταμούλης ο οποίος τόνισε τη

σημασία της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της  πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι
νέοι γεωργοί να κατανοήσουν πλήρως τις προϋποθέσεις ένταξης για χρηματοδότηση  και τις δεσμεύσεις του
συγκεκριμένου προγράμματος.

Μετά την παρουσίαση του προγράμματος ακολούθησε συζήτηση.

Διακοπή νερού εχθές στο κέντρο
και Δροσούπολη  στα Άνω Λιόσια

Εχθές  5 Δεκεμβρίου 2016, υπήρξε διακοπή της υδρ-
οδότησηε στις περιοχές του κέντρου και της Δρο-

σούπολης στα Άνω Λιόσια  από τις 14.30 έως τις 17.00. 
Τα συνεργεία του Δήμου θα επισκευάσουν αγωγό στον

οποίο υπάρχει διαρροή επί της οδού Μανδηλαρά. 
Παρακαλούνται οι δημότες να δείξουν κατανόηση κατά
τις ώρες που γίνονται διακοπές για την αποκατάσταση

των ζημιών στο δίκτυο.

Το εορταστικό ωράριο στα 
καταστήματα των Αχαρνών

Το προτεινόμενο από τον Σύνδεσμο Εμπόρων και
Βιοτεχνών Αχαρνών (ΣΕΒΑ) εορταστικό ωράριο λει-
τουργίας των εμπορικών καταστημάτων, για την πε-

ρίοδο των Χριστουγέννων 2016, έχει ως εξής:
• Πέμπτη 15/12/2016: 09.00 – 21.00
• Παρασκευή 16/12/2016: 09.00 – 21.00
• Σάββατο 17/12/2016: 09.00 – 18.00
• Κυριακή 18/12/2016: 10.00 – 18.00
• Δευτέρα 19/12/2016: 09.00 – 21.00
• Τρίτη 20/12/2016: 09.00 – 21.00
• Τετάρτη 21/12/2016: 09.00 – 21.00
• Πέμπτη 22/12/2016: 09.00 – 21.00
• Παρασκευή 23/12/2016: 09.00 – 21.00
• Σάββατο 24/12/2016: 09.00 – 18.00
• Κυριακή 25/12/2016: ΑΡΓΙΑ
• Δευτέρα 26/12/2016: ΑΡΓΙΑ
• Τρίτη 27/12/2016: 09.00 – 21.00
• Τετάρτη 28/12/2016: 09.00 – 21.00
• Πέμπτη 29/12/2016: 09.00 – 21.00
• Παρασκευή 30/12/2016: 09.00 – 21.00
• Σάββατο 31/12/2016: 09.00 – 18.00
• Κυριακή 01/01/2017: ΑΡΓΙΑ

Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017, τα καταστήματα θα παρα-
μείνουν κλειστά, λόγω της απασχόλησης του προσωπικού
κατά την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016. 

Από την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017, επανέρχεται το κανονικό
ωράριο που έχει ανακοινώσει ο ΣΕΒΑ για την χειμερινή πε-
ρίοδο 2016-2017.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή
χρονιά για το 2017 με περίσσια δύναμη και καλές δουλειές.

Το ωράριο υπάρχει προς εκτύπωση για όποιον το επιθυμεί
στο site του Σ.Ε.Β.Α. www.sevaharnon.blogs.gr καθώς επίσης
με επικοινωνία για τα μέλη του στο τηλέφωνο του συνδέσμου. 
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Λύση στο θέμα των 8μηνιτών 
συμβασιούχων Καθαριότητας στους ΟΤΑ

Λύση στο θέμα που προέκυψε με το θέμα
των συμβασιούχων Καθαριότητας με
οκτάμηνες συμβάσεις, ανακοίνωσε η

Υπουργός Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη,
από το βήμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της
ΚΕΔΕ, που διεξάγεται και ολοκληρώνεται, αύριο,
Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Υπουργό, προωθείται ρύθμιση,
με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους OTA,
όπου παρατείνονται αυτοδικαίως οι συμβάσεις με
το προσωπικό Καθαριότητας ως 31-12-2017:

Α) είτε να μην ολοκληρώσουν διαδικασίες πρό-
σληψης προσωπικού Καθαριότητας ορισμένου
χρόνου για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση,

Β) είτε να προσλάβουν εντός του 2017 αριθμό προσωπικού Καθαριότητας, που αντιστοιχεί στις κενές οργανικές θέσεις
και στις δυνατότητες του προϋπολογισμού τους, εφόσον ήδη έχουν εκδοθεί πίνακες κατάταξης, ενώ οι λοιποί επιτυχόντες
(ή το σύνολο αυτών αν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης εντός του 2017) θα προσλαμβάνονται μετά την 31-12-17.

«Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η επαρκής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των δήμων σε προσωπικό
καθαριότητας όσο και η ορθολογική διαχείριση των πόρων των προϋπολογισμών τους», σχολίασε η Υπουργός.

Εξαγγελίες για τους Δημοσίους Υπαλλήλους
Η Υπουργός, μιλώντας για τις αλλαγές που προωθούνται στη Δημόσια Διοίκηση, ανακοίνωσε τα παρακάτω, αναφερό-

μενη σε εργασιακά θέματα των Δημοσίων Υπαλλήλων:
- Διαμορφώνουμε έναν αποτελεσματικό δημόσιο τομέα μέσα από τον δημοκρατικό προγραμματισμό και τον ανα-

πτυξιακό σχεδιασμό, με σταθερές αρχές τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.
- Παράλληλα, θωρακίζουμε τις εργασιακές συνθήκες και λειτουργίες, ώστε να αποκατασταθεί το πλούσιο και έμπειρο

επιστημονικό δυναμικό. Ώστε να αποκατασταθεί ο ρόλος του δημόσιου υπαλλήλου ως παραγωγική μονάδα κι όχι ως ένα
ακόμη γραφειοκρατικό εμπόδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προωθηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σειρά νομοσχεδίων, που τελικό
στόχο έχουν –συμβάλλοντας το καθένα και "κλειδώνοντας" το ένα με δράσεις του άλλου– να φτάσουμε σε μια πραγματι-
κή μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

- Με τον νέο νόμο έρχονται να λυθούν και άλλα ζητήματα, όπως είναι η επαγγελματική σταδιοδρομία των υπαλλήλων,
που και αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά και ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως οι ανάγκες για οικογενειακή
επανένωση.

Διευκρινίσεις για την "κινητικότητα"
Προς το τέλος της ομιλίας της, η κα. Γεροβασίλη έκανε αναλυτική αναφορά στο νέο σύστημα "κινητικότητας" στη Δημό-

σια Διοίκηση, λέγοντας τα εξής:- Η "κινητικότητα" από μόνη της δεν είναι κάτι που γίνεται αυτοτελώς και μας λύνει με μαγι-
κά κουμπιά το θέμα της υποστελέχωσης. Είναι άλλο η υποστελέχωση, είναι άλλο οι προσλήψεις και οι ανάγκες της και
είναι άλλο η "κινητικότητα" των υπαλλήλων.  

- Ο στόχος της "κινητικότητας" είναι η μετακίνηση, που κυρίως θα είναι μετάταξη και όχι απόσπαση, να γίνεται με μια τελι-
κή υπογραφή του φορέα υποδοχής, με μια τριμελή επιτροπή εκεί και μια επιτροπή κινητικότητας στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, το οποίο εποπτεύει.

- Οι Δήμοι που δεν έχουν ψηφιακά οργανογράμματα δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην "κινητικότητα". Διότι, κάπο-
τε οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται διαφανώς και οι ανάγκες να αποτυπώνονται. Αυτό διευκολύνει τους πάντες στη
δουλειά τους και τους Δημάρχους στην καθημερινή άσκηση των πιο σοβαρών καθηκόντων, από το να ασχολούνται με
διάφορες πιέσεις για τον ποιο υπάλληλο θα μετακινήσουν.

- Επειδή, όμως, υπάρχουν τα προβλήματα των απομακρυσμένων Δήμων, που είναι ιδιαιτερότητες, ήδη υπάρχουν ορι-
σμένες δικλείδες στο υπάρχον νομοσχέδιο, προκειμένου να μην μπορούν να φύγουν εύκολα από τέτοιους Δήμους υπάλ-
ληλοι.

- Με τα οργανογράμματα και τα περιγράμματα θέσεων οι φορείς θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για πρώτη φορά ποια
κενά έχουν να καλύψουν και μετά να προχωρήσουν σε προσλήψεις αν χρειαστεί.

- Το πρόβλημα της Αυτοδιοίκησης είναι οι προσλήψεις και όχι η "κινητικότητα".
- Με τον νέο νόμο εντάξαμε τους Δήμους σε ένα δυναμικό σύστημα ανακατανομής προσωπικού των φορέων.

Αρμοδιοτήτες δημοσιονομικού ελέγχου στις Περιφέρειες

Με πρωτοβουλία
του Υπουρ-
γείου Εσωτερ-

ικών και σε συνεργασία
με το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους (ΓΛΚ),
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε
σύσκεψη στο υπουργείο
υπό τον Γενικό Γραμμα-
τέα, Κώστα Πουλάκη, με
αντικείμενο τη μεταφορά
των αρμοδιοτήτων δημοσιονομικού ελέγχου από τις
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του
Υπουργείου Οικονομικών, στις Περιφέρειες από
01/01/2017.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν στελέχη
του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους και Προϊστάμενοι των Οικονο-
μικών υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας,

δόθηκαν διευκρινήσεις και
απαντήθηκαν απορίες των
εκπροσώπων των Περιφερειών
για τον τρόπο άσκησης των
νέων αρμοδιοτήτων.

Υπήρξε καλό κλίμα συνερ-
γασίας και συνεννόησης τόσο
από τους εκπροσώπους των
Περιφερειών όσο και από τους
υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κοινός παρονομαστής είναι ότι

πρέπει να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις,
ώστε να εφαρμοστούν άμεσα όλες οι απαιτούμενες
ενέργειες, για την μεταβίβαση των νέων καθορισμέ-
νων αρμοδιοτήτων, εντός του χρονοδιαγράμματος.

Όλα τα στελέχη του ΥΠΕΣ και του ΓΛΚ έθεσαν για
μία ακόμη φορά τη διαθεσιμότητά τους για περαι-
τέρω διευκρινήσεις, προκειμένου να καταστεί εφικτή
η ομαλή μετάβαση στη νέα συνθήκη.
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Ανακοίνωση εξέδωσαν αρκετοί  EBE Δυτικής Αθήνας
σχετικά με το κλείσιμο των καταστημάτων και την
συμμετοχή τους στην συγκέντρωση στις 8 Δεκέμβρη

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζονται τα εξής: 
Τα ΔΣ των φορέων μας, παίρνοντας υπόψη τους την απόφ-

αση για πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 8 Δεκέμβρη,
καλούν τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ στο
κλείσιμο των καταστημάτων μας και σε συμμετοχή στην
συγκέντρωση στις 8 Δεκέμβρη στην πλατεία Ομονοίας στις
10:30πμ.Συνάδελφε συναδέλφισσα

Το έργο το έχουμε ξαναδεί, εκβιασμοί και υποσχέσεις για να
έρθει η ανάπτυξη.

Διεκδικούμε
Άμεση ένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγ-

ητο όριο.
Να καταργηθούν οι ληστρικοί φορολογικοί νόμοι και τα

χαράτσια. 

Αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων προο-
δευτικά στο 45%.

Να σταματήσουν εδώ και τώρα οι διώξεις και οι κατασχέσεις
πρώτης κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισμού και στέγης.

Δωρεάν υγεία-πρόνοια, πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθ-
αλψη για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμιά πληρω-
μή για τις υπηρεσίες υγείας.

Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις, κατάργηση των αντιασφ-
αλιστικών νόμων.

Οργανώνουμε την αντεπίθεσή μας και πραγματοποιούμε
την Τρίτη 6 Δεκέμβρη  στις 8:00πμ παράσταση διαμαρτυρίας
στην ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων Πριγκιπίσσης Όλγας 3 & Λ. Δημοκρ-
ατίας για τις κατασχέσεις.

Συμμετέχουμε, μαζί με τις Λαϊκές επιτροπές και τα εργατικά
σωματεία της Δυτικής Αθήνας, στην μεγάλη κινητοποίηση για τα
προβλήματα στο χώρο της υγείας την Παρασκευή 16 Δεκέμβρη
στις 6:30μμ στη πλατεία Καραϊσκάκη στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου.

Ως εδώ με την υποβάθμιση της υγείας του λαού και την διάλ-

υση των νοσοκομείων.
Καλούμε τις Ομοσπονδίες των ΕΒΕ, την ΓΣΕΒΕΕ και την

ΕΣΕΕ να αποφασίσουν το κλείσιμο των καταστημάτων και την
συμμετοχή των συναδέλφων μας στις κινητοποιήσεις στις 8
Δεκέμβρη.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –

ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΙΙΜΜΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ανάμεσα στους αιρετούς με τα οποίους
συνομίλησε, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, οι Δήμαρχοι
Αθηναίων και Θεσσαλονίκης Γιώργος Καμίνης
και Γιάννης Μπουτάρης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
και Δήμαρχος Αμαρουσίου, Γιάννης Πατούλης,
της ΠΕΔ Αττικής Νίκος Σαράντης, του Περιστε-
ρίου Ανδρέας Παχατουρίδης, των γειτονικών
Δήμων Αχαρνών και Ασπροπύργου Γιάννης
Κασσαβός και Νίκος Μελετίου, ο Δήμαρχος
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο Δήμαρχος
Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης καθώς και δεκάδες Δημάρχους,  από την Περιφέρεια
και τη νησιωτική Ελλάδα. 

Κοινή θέση όλων τους,  υπήρξε η ανάγκη και η θέληση όπως αυτή εκφράσθηκε και
μέσα από τα ψηφίσματα του ετήσιου συνεδρίου, για μια ισχυρή και ανεξάρτητη Τοπική
Αυτοδιοίκηση, με ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, η οποία ως εγγύτερη Αρχή
προς τους Πολίτες, θα είναι σε θέση ν' ανταποκριθεί στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες
που έχει προκάλεσει η πολυετής οικονομική κρίση. Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση επίσης, η
οποία στην επιτακτική ανάγκη για τη συνολική ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας μας σε
όλους τους τομείς, θα έχει ουσιαστικό λόγο και ρόλο.  
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«Η ΧΩΡΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΕΛΙΔΑ»
KK..ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  

ΟΟιι  ΕΕλλλληηννεεςς  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  
μμίίαα  κκυυββέέρρννηησσηη  πποουυ  θθαα  μμιιλλάά

μμεε  όόρροουυςς  ααλλήήθθεειιααςς

«Έχει έρθει η ώρα, η χώρα μας να γυρίσει σελίδα»,
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ημε-
ρίδα με θέμα «Εθελοντισμός: Μία διαχρονική
αξία».
H ημερίδα διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Δημο-
κρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με αφορμή τη
Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική
και Κοινωνική Ανάπτυξη.
Ο πρόεδρος της ΝΔ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα
διδάγματα που αντλήσαμε στα χρόνια της κρίσης
ήταν πολλά. Διδάγματα που αφορούσαν στην πορ-
εία της χώρας, στα λάθη που κάναμε ως πολίτες,
αλλά κυρίως ως πολιτικό σύστημα, αυτά που θα
πρέπει να αλλάξουμε. Το κοινωνικό κόστος της
κρίσης υπήρξε - και συνεχίζει να είναι - δυσβά-
σταχτο. Το ζητούμενο, όμως, σήμερα δεν είναι να
συνεχίσουμε να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα.
Αλλά να δούμε πώς θα αλλάξουμε όσα μας κρατά-
νε κολλημένους σε μια μίζερη κατάσταση, που δεν
αξίζει σε καμία Ελληνίδα και σε κανέναν Έλληνα ».
Ο κ. Μητσοτάκης επανάλαβε πως «ως ΝΔ θέλουμε
να δώσουμε στους Έλληνες μια Κυβέρνηση, η
οποία θα μιλά με όρους αλήθειας» και πρόσθεσε:
«Μια Κυβέρνηση που δεν θα υποσχεθεί τα πάντα,
που δεν θα μιλήσει με όρους ευκταίου, αλλά με
τους όρους του πραγματικού και του εφικτού. Μια
Κυβέρνηση η οποία δεν θα πατρονάρει την κοι-
νωνία των πολιτών και τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις μέσα από κρατικά ελεγχόμενες
χρηματοδοτήσεις. Αντίθετα, μια Κυβέρνηση που
θα φροντίσει να δώσει τα εργαλεία στην ίδια την
κοινωνία των πολιτών για να αυτο-οργανωθεί. Που
θα δράσει με έναν υποστηρικτικό και συντονιστικό
ρόλο για τις εκατοντάδες πρωτοβουλίες, που
εκτυλίσσονται γύρω μας καθημερινά, ώστε να
υπάρξει η καλύτερη δυνατή στόχευση των ενερ-
γειών και κατανομή των πόρων».

Με οκτώ μετάλλια επέστρεψαν από το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών
και Ανδρών Άρσης Βαρών, που διεξήχθη

στην Χαλκιδική το διήμερο 26-27 Νοεμβρίου, οι μαθη-
τές του Παντελή Φιλικίδη.

Τα νέα παιδιά ηλικίας 17 ετών , συγκεντρώνοντας
τα μόρια που απαιτούνται αγωνίσθηκαν στις κατηγο-
ρίες Νέων Ανδρών και Ανδρών, κλέβοντας για μια
ακόμη φορά τις εντυπώσεις για τις εκπληκτικές επιδό-
σεις τους στο άθλημα. 

Συγκεκριμένα, δύο αθλητές του Συλλόγου ΒΥΒΩΝ
Ασπροπύργου , ο Μαρκόπουλος Παναγιώτης και Χει-
μωνίδης Νίκος αγωνίσθηκαν στις ασκήσεις αρασέ
ζετέ και σύνολο με μεγάλη επιτυχία, γεγονός που
αποδεικνύει την μεθοδική αλλά και αποτελεσματική
προπόνηση  που συντελείται στον συγκεκριμένο
Σύλλογο. 

Ο Μαρκόπουλος Παναγιώτης στην κατηγορία των
105 κιλών σήκωσε 130 κιλά στο αρασέ και 160 στο
ζετέ, κι έτσι αναδείχθηκε 1ος στην κατηγορία των
Νέων Ανδρών και 3ος στην κατηγορία Ανδρών.

Στη συνέχεια, ο Χειμωνίδης Νίκος αγωνίσθηκε
στην κατηγορία Νέων Ανδρών όπου ήρθε 2ος και
στην Ανδρών κατέκτησε την τρίτη θέση. 

Οι διαρκείς επιτυχίες των νεαρών μαθητών του
Παντελή Φιλικίδη στην άρση βαρών είναι πραγματικά
αξιόλογες και σίγουρα αξίζουν το θαυμασμό και την
εκτίμηση όλης της κοινωνίας του Ασπροπύργου.   

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Π. ΦΙΛΙΚΙΔΗ
ΟΟκκττώώ  μμεεττάάλλλλιιαα  κκααττέέκκττηησσαανν  σσττοο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  σσττηη  ΧΧααλλκκιιδδιικκήή
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για τη στήριξη των παιδιών που
έζησαν τη φρίκη του πολέμου και τον
πόνο του ξεριζωμού σε τόσο τρυφερή
ηλικία.

Ο φυσικός χώρος αυτών των παι-
διών, όπως και όλων των παιδιών
είναι το σχολείο. Όλοι οι φορείς της
σχολικής κοινότητας και της τοπικής
κοινωνίας πρέπει να βοηθήσουν στην
κατεύθυνση της ένταξης των προσφυ-
γόπουλων στα σχολεία. Η οικοδόμηση
μιας κουλτούρας αλληλεγγύης, αδελφ-
οσύνης, αλληλοκατανόησης, σεβα-
σμού στη διαφορετικότητα, είναι θεμε-
λιώδες παιδαγωγικό καθήκον και μπο-
ρεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας και στη διεύρυνση
του μορφωτικού και πολιτιστικού
ορίζοντα όλων των παιδιών, αναδεικ-
νύοντας την ειρήνη και τη φιλία των
λαών ως υπέρτατο αγαθό. 

Η λύση στο προσφυγικό πρόβλημα
δεν είναι ο εγκλεισμός των προ-
σφύγων σε γκέτο για να μην τους βλέ-
πουμε. 

Η λύση είναι η παύση των πολέμων,
που πυροδοτούνται από τα μεγάλα
οικονομικά συμφέροντα που συγκρ-
ούονται στη Μέση Ανατολή. Ευθύνη
έχει και η ελληνική κυβέρνηση που
μέσω της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ
στηρίζει τις επεμβάσεις και επιπλέον
συνυπέγραψε τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας.

Στην περιοχή μας, στην Προβλήτα
Σκαραμαγκά, βρίσκεται το μεγαλύτερο
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων της
χώρας, όπου φιλοξενούνται 3.500
πρόσφυγες κυρίως από τη Συρία, το
Ιράκ, το Αφγανιστάν. Ανάμεσά τους και
600 περίπου παιδιά σχολικής ηλικίας
(Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Κανένας
μας δεν μπορεί να μένει απαθής μπρ-
οστά σε αυτήν την πραγματικότητα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Χαϊ-
δάρι ουσιαστικά αναπτύχθηκε με την
εγκατάσταση προσφύγων από την
Φώκαια και άλλες περιοχές της Μ. 

Ασίας μετά την Μικρασιατική κατα-
στροφή. Μάλιστα το σημερινό 2ο
Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου υπήρξε
το πρώτο δημοτικό σχολείο του Χαϊδα-
ρίου που ιδρύθηκε το 1927 για να μορ-
φώσει προσφυγόπουλα από τη Μ.
Ασία (αρχικά ως μονοτάξιο σχολείο με
την επωνυμία «Δημοτικό Σχολείο Νέας
Φώκαιας»). 

Γι’ αυτό εμείς οι Χαϊδαριώτες έχουμε
έναν παραπάνω λόγο να παλέψουμε
για το δικαίωμα στην εκπαίδευση των
σημερινών προσφυγόπουλων. Γιατί
έτσι τιμάμε τη γειτονιά μας, τους παπ-
πούδες μας, την ιστορία μας.

Στα πλαίσια αυτά, ήδη από την περ-
σινή χρονιά ο Σύλλογός μας και η
εκπαιδευτική κοινότητα του Χαϊδαρίου
προχωρήσαμε καταρχήν στην έκφρα-
ση έμπρακτης αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες με τη συγκέντρωση ειδών
άμεσης ανάγκης σε πολλά σχολεία.
Επιπλέον, με την αξιοποίηση σχετικού
παιδαγωγικού υλικού και την υλο-
ποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
σχετικά με τη μετανάστευση και την
προσφυγιά επιδιώξαμε την ευαισθητο-
ποίηση και την κινητοποίηση των
μαθητών, των γονέων και της τοπικής
κοινωνίας για τα θέματα αυτά. Τώρα
καλούμαστε να κάνουμε ένα βήμα
παραπάνω: να υποδεχθούμε και να
καλωσορίσουμε αυτά τα παιδιά στα
σχολεία μας μετουσιώνοντας την εκφ-
ρασμένη αλληλεγγύη μας σε πράξη.

Θεωρώντας ότι:

• Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό και
απαράγραπτο ανθρώπινο δικαίωμα,
που πρέπει να παρέχεται δωρεάν και
δημόσια σε όλα τα παιδιά που ζουν
στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων
και των παιδιών των προσφύγων και
των μεταναστών.

• Το κράτος έχει την υποχρέωση να
λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται
για την άρση των εμποδίων εκείνων 

που κρατούν τα προσφυγόπουλα
μακριά από το σχολείο και να τα εκπαι-
δεύσει - όπως και όλα ανεξαιρέτως τα
παιδιά - σε συνθήκες συνεκπαίδευ-
σης.

Απαιτούμε από την Πολιτεία:
• Εγγραφή όλων των παιδιών προ-

σφύγων και μεταναστών στο δημόσιο
σύστημα εκπαίδευσης με ομαλή-ανα-
λογική κατανομή τους στις σχολικές
μονάδες του κάθε Δήμου

• Πρόβλεψη για τη δωρεάν μεταφο-
ρά τους στα σχολεία

• Ίδρυση ολιγομελών τάξεων υπο-
δοχής και τμημάτων ένταξης σε όλα τα
σχολεία

• Πρόσθετες υποστηρικτικές δομές
για τις ευπαθείς ομάδες

• Πλήρη υγειονομική κάλυψη και
περίθαλψη για όλους τους
μαθητές/τριες

• Διορισμούς μόνιμου προσωπικού
για την κάλυψη όλων των εκπαιδευ-
τικών αναγκών

• Επιπλέον κονδύλια στους Δήμους
και στα σχολεία (και όχι στις διάφορες
ΜΚΟ) για την κάλυψη των επιπλέον
αναγκών σε καθαριότητα, θέρμανση,
φύλαξη κλπ.

Το καλύτερο μάθημα που μπορούμε
να δώσουμε αυτές τις δύσκολες μέρες
στα παιδιά μας είναι το μάθημα της
ανθρωπιάς, της αξιοπρέπειας και της
αλληλεγγύης.

Γιατί ως Έλληνες και ως Χαϊδαρ-
ιώτες ξέρουμε καλά τι θα πει ξερι-
ζωμός, προσφυγιά, ξενιτιά, μετανά-
στευση, φτώχεια και πείνα. Ξέρουμε
επίσης καλά τι θα πει αντίσταση,
αγώνας και επιβίωση.

ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
Ομόφωνα, το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ    

Αρ. Μελέτης:   Δ35/2016
Αριθμ. Πρωτ.

:23497/5.12.2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, προκ-
ηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κ΄
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ.
ΕΡΥΘΡΩΝ» που χρηματοδοτείται από
Ίδιους Πόρους. Το έργο περιλαμβάνει
την κατηγορία εργασιών: κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό
60.000,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν να παραλάβουν  τα συμβατικά
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,

Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) από
τη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών στο Δημοτικό Κατάστημα
Μάνδρας-Ειδυλλίας, στρ. Ν. Ρόκα 45
Μάνδρα, μέχρι τις 15/12/2016 ημέρα
Πέμπτη .
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο
2132014916, FAX 2105555880, κος
Κρητικός. Το τεύχος της διακήρυξης θα
είναι διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα
του Δήμου.
2. Ο διαγωνισμός θα διε-
ξαχθεί στις 20/12/2016, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παραλαβής
προσφορών) και το σύστημα προσφο-
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών του άρθρου 95 παρ. 2α
του Ν.4412/16 .
3. Στο διαγωνισμό γίνονται
δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι,
μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου, ήτοι τάξειςA1 και άνω για έργα

κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ β) αλλοδα-
ποί διαγωνιζόμενοι με πιστοποιητικό
εγγραφής από αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 83 του Ν. 4412/2016.
4. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 1.200,00 ΕΥΡΩ
και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 180 ημέρες.
5. Το αποτέλεσμα της δημο-
πρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομι-
κή Επιτροπή.
6. Η συνολική προθεσμία
περαίωσης του έργου είναι <4> μήνες.

Μάνδρα,     05 / 12 /2016
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΗΗ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛ..  33ΗΗ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛ..  33
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Συνελήφθη ειδικός φρουρός γιατί 
έβγαλε όπλο σε αλλοδαπούς

Προχθες τα ξημερώματα στην πλατεία Κεραμι-
κού συνελήφθη 26χρονος Ειδικός Φρουρός ο
οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής και

σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.
Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη, ο Ειδικός Φρουρός, ευρισκόμε-
νος εκτός υπηρεσίας και υπό την επήρεια αλκοόλ,
πλησίασε δύο νεαρούς, υπηκόους Λιβύης και απαίτησε
να τον ακολουθήσει ο ένας απ’ αυτούς, ενώ στην άρν-
ησή του, τον απείλησε με το υπηρεσιακό του όπλο, αλλά
στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και αφοπλίστηκε από
τους αλλοδαπούς, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην
Ελλάδα ως σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών.

Με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε να
διενεργηθεί σε βάρος του Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ολοκληρώθηκε η 41η Εθελοντική
Αιμοδοσία στον Δήμο Αχαρνών

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώθη-
κε η 41 Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου Αχα-
ρνών με τη συμμετοχή υπαλλήλων του δήμου

και πολιτών, οι οποίοι προσήλθαν στην αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου για το τακτικό "ραντεβού" εθελοντισμού
και προσφοράς.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία στον Δήμο Αχαρνών πραγμα-
τοποιήθηκε από τους γιατρούς και νοσηλευτές του τμή-
ματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ,
οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και
υποστηρίχθηκε από τον Σύλλογο Εργαζομένων του
Δήμου Αχαρνών. Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για
την επόμενη εθελοντική αιμοδοσία, η οποία θα πραγμα-
τοποιηθεί σε 3-4 μήνες και σε ημερομηνία που θα γνω-
στοποιηθεί με δημόσια ανακοίνωση.

Η  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Θέμα 16ο : Λ ή ψ η
απόφασης, σχετικά με την
πρόταση τροποποίησης στα
Ο.Τ. 532-532Α  και 527 του
Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού
Σχεδίου, στην περιοχή
«ΠΑΡΑΛΙΑ» του Δήμου Ασπρ-
οπύργου. (ΦΕΚ
331Δ΄/24.04.1987 και ΦΕΚ
325Δ /́26.05.1989).

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Πολεο-
δομίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών, κος Παναγιώτης Καρα-
γιαννίδης.

Θέμα 17ο :Λήψη απόφασης
για τον ορισμό Δημοτικού
Συμβούλου, ως Νομίμου Εκπρ-
οσώπου, για τη διαχείριση του
Τραπεζικού Λογαριασμού του
Κοινωνικού Καταστήματος
Αλληλεγγύης “Ο ΠΛΗΣΙΟΝ”
του Δήμου Ασπροπύργου, για
το έτος 2017.

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου, κος
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 18ο :Λήψη απόφασης
για δωρεά των εξόδων κηδείας
του νεκρού Αλεξόπουλου
Αργύριου, με ημερομηνία θανά-
του  26-10-2016.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, κος Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέμα 19ο :Λήψη απόφασης
για δωρεά των εξόδων κηδείας,
ανόρυξης, ενταφιασμού και
τριετίας, για το  νεκρό  Φυτόζοβ
Νικόλαο, με ημερομηνία θανά-
του  01-10-2016.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, κος Φίλιπ

πος Πάνος.
Θέμα 20ο :Λήψη απόφασης

για την α) Έγκριση διενέργειας
δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1Η ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ» και β) Διάθεση πίστω-
σης.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, κος Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέμα 21ο :Λήψη απόφασης
για την α) Έγκριση διενέργειας
δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» 

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, κος Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέμα 22ο :Λήψη απόφασης,
για το συμψηφισμό επικειμένων
για την ιδιοκτησία του κου Ορφ-
ανίδη Νικόλαου του Ηλία & της
κας Μακρίδη Κίτσας του Ιωάν-
νη, με Κωδικό Ιδιοκτησίας
0119016, στην περιοχή
ΡΟΥΠΑΚΙ – Π.Ε.7.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, κος Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέμα 23ο :Λήψη απόφασης,
για το συμψηφισμό επικειμένων
για την ιδιοκτησία των Πατ-
ηράκη Δέσποινα του Ανδρέα,
Πατηράκη Ανδρέα του
Σπυρίδωνος και Πατηράκη
Σπυρίδωνος του Ανδρέα, με
Κωδικό Ιδιοκτησίας 0116019,
στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ –
Π.Ε.7.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, κος Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέμα 24ο : Λ ή ψ η
απόφασης σχετικά με την
«Συμμετοχή στην Πράξη “Κέν-
τρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
– Νέα Φάση”, με κωδικό ΟΠΣ
5002212, του Ε.Π.
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, και
ορισμός υπευθύνων εκπρ-
οσώπων του Δήμου.

Εισηγητής:Ο Δήμαρχος, κος
Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 25ο :Λήψη απόφασης
για την Κατάργηση και απόσυρ-
ση της με αρ.Πρωτ. 

52044/ 3-12-08 μελέτης
καθώς και του συμπληρωματι-
κού φακέλου με αρ. Πρωτ.
52044/3-12-08 και την υποβολή
εκ νέου της αρχικής πολεοδομι-
κής μελέτης της περιοχής
Λαιμός – Λουζιτάνια – Παραλία
Ασπροπύργου.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Πολεο-
δομίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών, κος Παναγιώτης Καρα-
γιαννίδης.

Θέμα 26ο :Λήψη απόφασης
για την Διαγραφή Δημοτικών
Τελών Καθαριότητας και Φωτι-
σμού & επαναβεβαίωση για την
εταιρεία Μ. & Π.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, κος Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέμα 27ο :Λήψη απόφασης
για διαγραφή και επαναβεβαίω-
ση του κου ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΚΗ του Ηλία, για τη
ρύθμιση οφειλής του.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος
& Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής, κος Αντώνιος Καραμ-
πούλας. 

Θέμα 28ο :Λήψη απόφασης
για διαγραφή και επαναβεβαίω-
ση του κου  ΚΟΑΣΙΔΗ
ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ιωάννη, για τη
ρύθμιση οφειλής του. (Υπ’αρ-
ιθμ. 621/2016 απόφαση Οικο-
νομικής Επιτροπής).

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος
& Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής, κος Αντώνιος Καραμ-
πούλας. 

Θέμα 29ο :Λήψη απόφασης
για διαγραφή και επαναβεβαίω-
ση του κου  ΚΟΑΣΙΔΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Κων/νου, για τη
ρύθμιση οφειλής του. (Υπ’αρ-
ιθμ. 622/2016 απόφαση Οικο-
νομικής Επιτροπής).

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος
& Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής, κος Αντώνιος Καραμ-
πούλας. 

Θέμα 30ο :Λήψη απόφασης
για διαγραφή και επαναβεβαίω-
ση του κου  ΚΟΑΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ
του Αντωνίου, για τη ρύθμιση
οφειλής του. (Υπ’αριθμ.
623/2016 απόφαση Οικονομι-
κής Επιτροπής).

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος
& Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής, κος Αντώνιος Καραμ-
πούλας. 

Θέμα 31ο :Λήψη απόφασης
για Διαγραφή ποσού 40,00€,
επ’ ονόματι κου Διακάτου Γεώρ-
γιου, για παράβαση Κ.Ο.Κ.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, κος Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέμα 32ο :Λήψη απόφασης
για Διαγραφή ποσού 700,00€,
επ’ ονόματι κου Μαστοράκου
Ιωάννη, για παράβαση Κ.Ο.Κ.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής
Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 33ο : Λ ή ψ η
απόφασης για  την Καταβολή
Χρηματικών Βοηθημάτων.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής
Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 34ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ
– ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αμέσως μετά, σε δεύτερη συνε-
δρίαση η οποία αναμένεται να ξεκι-
νήσει κατά τις 19.00  Μ.Μ., θα
συζητηθεί  ως  μοναδικό θέμα  η
έγκριση προϋπολογισμού Οικονομι-
κού έτους 2017  Δήμου Ασπροπύρ-
γου, (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
1268/04-11-2016 έγγραφο Παρατ-
ηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
των ΟΤΑ)  και Ολοκληρωμένου
Πλαισίου   Δράσης Δήμου Ασπρ-
οπύργου Οικονομικού έτους 2017 .
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ

66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ

ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα

μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευ-
σίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό
τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30

ετών για πλήρης απασχόληση (10:30-
19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε
επισκευή οχημάτων ή υδραυλικά). Απαρ-

αίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χει-
ρισμού ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης

κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μετα-

φοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με
όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή

βιογραφικού στο stavros@heavy-
forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε

με μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807.
Βασικό ημερομίσθιο.

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕ
΄́́́ΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΡΡΕΕ΄́́́   ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ))  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΜΕ ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
210 2615232.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ
Η Οργάνωση Μελών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ελευσίνας -
Μαγούλας σας προσκαλεί στην «ΑΝΟΙΚΤΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ», με ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με ομιλητή τον ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ πρώην Αναπ-
ληρωτή Υπουργό Οικονομικών.  Η «ΕΚΔΗΛΩΣΗ», θα πραγματοποιηθ-
είτην Τετάρτη 7 Δεκέμβρη στις 7 μ.μ.στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας -
Χαριλάου 28.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛEΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
210 5575860-1

ΔΔωωρρεεάάνν  μμαασσττοογγρρααφφίίεεςς    
γγιιαα  άάπποορρεεςς  κκααιι  αανναασσφφάάλλιισσττεεςς  γγυυννααίίκκεεςς

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  

Στο πλαίσιο της Προαγωγής & Προστασίας της δημόσιας
υγείας ο Δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ 
θα πραγματοποιήσει  δωρεάν μαστογραφίες για δώδεκα (12)
άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 40 έως 69 ετών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι εκκαθαριστικό της
εφορίας  & υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 .

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο μαστού,
Τίρυνθος 2, Άνω Πατήσια.

Η μαστογραφία θα γίνει στις 16/12/2016 ημέρα 
Παρασκευή & ώρα 9:30 π.μ.. Τηλέφωναεπικοινωνίας για 

ραντεβού : 22960 34876 & 22960 80019.

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..

ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη
ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ  ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα
ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100  μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..

ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..
ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  

σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς
ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοο--

δδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε  φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ
130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ

160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/10€. 

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 & 6943424342

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ
Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται  στον χώρο της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετι-

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλε-

τε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ :
Να απολύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι με αρνητική αξιολόγηση, λένε οι 6 στους 10
«Ναι» στην αξιολόγηση στο Δημόσιο και «όχι» στον

διαχωρισμό κράτους - Εκκλησίας λένε οι Ελληνες
πολίτες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας
ProRata, για λογαριασμό της «Εφημερίδας των
Συντακτών».

Ειδικότερα, «ναι» στην απόλυση δημοσίων
υπαλλήλων που αξιολογούνται αρνητικά λέει το 63% των
ερωτηθέντων, με μόλις το 18% να διαφωνεί.

Στην ίδια δημοσκόπηση το 46% διαφωνεί πλήρως ή
μάλλον διαφωνεί με τον χωρισμό εκκλησίας-κράτους ενώ
το 38% συμφωνεί πλήρως ή μάλλον συμφωνεί. 

Ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί το 14%, ενώ το 2% «δεν
ξέρει - δεν απαντά».

Ωστόσο, εντύπωση προκαλούν οι απαντήσεις στο

ερώτημα αν οι μισθοί των κληρικών θα πρέπει να
καταβάλλονται από το κράτος. 

Και αυτό επειδή, οι πολίτες φαίνεται να είναι
διχασμένοι, μιας και το 42% εκφράζει τη συμφωνία του
ενώ το 40% τη διαφωνία του.

Το 12% απαντάει πως «ούτε συμφωνώ, ούτε
διαφωνώ» ενώ το 6% δηλώνει «δεν ξέρω - δεν απαντώ».

Το 61% τάσσεται, επίσης, υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών
πανεπιστημίων, πρόταση με την οποία διαφωνεί το 25%.
Ούτε συμφωνώ, ούτε απαντώ, λέει το 11% και το 3%
«δεν ξέρει - δεν απαντά».

Στο ερώτημα, τέλος, εάν πρέπει να είναι χαμηλότερη η
φορολογία των επιχειρήσεων, το 81% απαντά «ναι» και
«όχι» μόνο το 8%.

««ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΤΤΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΥΥ
ΦΦΤΤΑΑΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΑΑ  ΛΛΕΕΦΦΤΤΑΑ»»

PPoolliittiiccoo::  ΟΟ  εελλλληηννιικκόόςς  εεφφιιάάλλττηηςς  ττωωνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  
- «Ακριβό» το 2017 για τη χώρα

Οελληνικός εφιάλτης των Χρι-
στουγέννων τιτλοφορείται άρθρο
του Politico, που προσπαθεί να

ανιχνεύσει το τι μέλλει γενέσθαι με το
«ελληνικό ζήτημα».

«Η τραγωδία με το ελληνικό χρέος επα-
νέρχεται στην επικαιρότητα , με τους υπουρ-
γούς Οικονομικών της Ευρωζώνης να
συνέρχονται στις Βρυξέλλες για να καθο-
ρίσουν την τύχη του προγράμματος προς την
Αθήνα, ύψους 86 δισ. ευρώ», αναφέρει αρχι-
κά το δημοσίευμα.

Και συνεχίζει: «Στην πράξη του δράματος
που συνέβη τον Οκτώβριο, η ελληνική
κυβέρνηση μπόρεσε να εξασφαλίσει κάτι
λιγότερο από 3 δισ. ευρώ από τους Ευρω-
παίους δανειστές, αφού παρουσίασε μια
σειρά επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων που
της είχαν ζητηθεί - "προπαιτούμενα", όπως
είναι γνωστά στη γλώσσα των Βρυξελλών. 

Τώρα, το ελληνικό έπος έχει κάνει τον
κύκλο του, καθώς οι Ελληνες και οι Ευρω-
παίοι αξιωματούχοι βρίσκονται για ακόμα μια

φορά στο σημείο να προσπαθούν να συμφ-
ωνήσουν την τελευταία στιγμή για μια νέα
λίστα προαπαιτούμενων. Οι συζητήσεις περ-
ιλαμβάνουν και το μέγα ζήτημα της ελάφρυ-
νσης του ελληνικού χρέους. Τα ερωτήματα
επιμένουν για το εάν η Ελλάδα μπορεί να
αποπληρώσει όλα τα δάνειά της.

»Και είναι αβέβαιο εάν θα δοθούν στην
Ελλάδα άλλα 5,5 δισ. ευρώ, ως αντάλλαγμα
νέες μεταρρυθμίσεις. Οι συζητήσεις παραμέ-
νουν "καλές", είπε ανώτατος Ευρωπαίος
αξιωματούχος. "Ωστόσο, δεν έχουμε συμφ-
ωνία ακόμα, καθώς απομένουν κάποια ζητή-
ματα που πρέπει να διευκρινιστούν -όπως,
π.χ. τα εργασιακά". Η κατάσταση έχει ως
εξής:

Τελειώνει ο χρόνος
Οι Ευρωπαίοι πιστωτές προσπαθούν να

πείσουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να
συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Το Ταμείο έχει
πει ότι η παρούσα συμφωνία δεν είναι
βιώσιμη και απειλεί να φύγει, εάν η Ελλάδα

δεν πάρει μια γενναία ελάφρυνση του χρέους.
Οι πιστωτές, ωστόσο, είναι απρόθυμοι να
προχωρήσουν σε κούρεμα των δανείων.
Αντιθέτως, βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυ-
νσης του χρέους, όπως επιμήκυνση της
ωρίμανσης των δανείων, αναμένεται να παρ-
ουσιάσουν τη Δευτέρα στο ΔΝΤ για να το
πείσουν να μπει στο πρόγραμμα. 

» Το Ταμείο θα λάβει υπόψη του τα προ-
τεινόμενα μέτρα, ως μέρος της νέας ανάλ-
υσης βιωσιμότητας του χρέους για την Ελλά-
δα. Αυτή η ανάλυση θα παρουσιαστεί προς
το τέλος του χρόνου στο Εκτελεστικό
Συμβούλιο του ΔΝΤ, το οποίο θα λάβει την
τελική απόφαση για συμμετοχή ή μη στο πρό-
γραμμα. Οι ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης εμφ-
ανίζονται διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν
και μερικά ακόμα μέτρα στα οποία το ΔΝΤ
είναι αντίθετο, όπως το πλεόνασμα 3,5% για
το 2018 και τα επόμενα χρόνια.

Επί του πρακτέου
» Πολλοί Ευρωπαίοι που συμμετέχουν στις

συζητήσεις δήλωναν  από την Παρασκευή
απαισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί οριστική
συμφωνία .

Αντίθετα, οι ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης θα
μπορούσαν να κάνουν μια συμφωνία επί της
αρχής, την οποία θα ολοκλήρωναν μέσα στις
επόμενες εβδομάδες μέσω τηλεδιασκέψεων. 

Αν υπάρξει αρκετή πρόοδος, ένα δεύτερο
Eurogroup θα μπορούσε να συγκληθεί για να
"σφραγίσει" τη συμφωνία. 

Την ίδια ώρα, όμως, δεν είναι ξεκάθαρο αν
αυτή η συμφωνία θα ικανοποιεί το ΔΝΤ.

» Οπως και να έχει, το επόμενο έτος θα
είναι ακριβό για την Ελλάδα. 

Για παράδειγμα, έως το τέλος Ιουνίου του
2017 θα πρέπει να έχει καταβάλει κάτι λιγότε-
ρα από 11 δισ. ευρώ σε πληρωμές.

"Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί", είπε αξιω-
ματούχος της ΕΕ.

"Προσδοκώ σε μια συμφωνία έως το τέλος
του χρόνου. Διαφορετικά, θα έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε μια κρίση ρευστότητας και την
προεδρία του Τραμπ"»...
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται περιφραγμένο
οικόπεδο 130 μέτρα για ο-
ποιαδήποτε χρήση στην
οδό Καραϊσκάκη στον
Ασπρόπυργο . Τηλ. επικοι-
νωνίας 6936678467

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστημα (Οδός Παγκάλου)
300τμ + 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

105571925 & 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΝΤΙ
ΤΟΡΕ ΕΝΑΝΤΙ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Ενοικιάζεται στο κέντρο του
Ασπρόπυργου διαμέρισμα 93
τμ, σε άριστη κατάσταση ,κα-
τασκευή 2008 ,1 ος όροφος ,2
κρεβατοκάμαρες,1 μπάνιο και
1 wc με ντουζιέρα,ηλιακός θε-
ρμοσίφωνας,αυτόνομη θέρ-
μανση,παρκιν στην πιλωτή,α-
ποθηκευτικός χώρος. Τιμη
400 e. 6971755667

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα
54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, ανακαινισμέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιμή 250€,
συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα
54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή

'76, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, ανακαινισμέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιμή 250€,
συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπερής,
1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο σαλόνι
κουζίνα, απεριόριστη θέα, ε-
λεύθερη, καλή κατάσταση,
κοντά στον Σκλαβενίτη, με θε-
ρμοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα δι-
αθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, ανοικ-
τό πάρκιν, κήπος 170 τ.μ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
245τμ, τιμή 370€-
2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα
54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, ανακαινισμέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιμή 250€,
συζητήσιμη 6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα 90
τμ στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατά-
σταση, διαθέτει αυτόνομη θ-
έρμανση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. Τηλ επικοι-
νωνίας: 210-5555391,
6937895583

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα-
σης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.μ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051

(ώρες 10:00-13:00 ) 

ΜΑΝΔΡΑ
Πωλείται οικία στην Αγ. Σωτήρα 40 τμ

με αυλή 1300 τμ σε άριστη κατάσταση.
τηλ: 210 4931056 & 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκατοικία 75 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 2 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '63, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 279 τ.μ.,
3 κτισματα, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδιόκτητη
ταράτσα 75 τ.μ., κήπος 40
τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα, ε-
λεύθερη, κατάλληλη και για ε-
παγγελματική χρήση, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
μή 52.000€, συζητήσιμη ,
09:00-21:00τηλ:6945983862

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα, θ-
έση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 180 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση, ελεύθε-
ρη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.μ., καρποφόρα δέν-
τρα, πωλείται λόγω ανάγκης,
τιμή 20.000€τηλ: 2105126436

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 120 τ.μ., διαμπερής, σε
οικόπεδο 1.520 τ.μ., τζάκι, α-
ποθήκη, πλήρως ανακαινι-
σμένο, τιμή 80.000€
τηλ:6930916701

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρι-
σμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου ορ-
όφου, 3 υ/δ, κατασκευή '09,
πάρκιν, αποθήκη, άριστης κα-
τασκευής, τιμή 125.000€ ,
210/5543780

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη 
θέρμανση, κλιματισμός, πόρ-

τα ασφαλείας, τέντες, θέα θά-
λασσα, μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο, s-
tudio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ημι-
τελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, α-
ποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
τηλ:6945466284

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απερ-
ιόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κήπο-
υς - θέα - 1ος - 2ος - 3ος με
πολύ μεγάλα μπαλκόνια - πε-
ριβάλλον χώρος οικοπέδου με
γκαζόν και φυτά. Κουζίνες -
ντουλάπες ιταλικές. Αυτόνομη
θέρμανση - αποθήκη - θέσεις
parking. Στην καλύτερη θέση
του Λαυρίου. Τιμές συζητήσι-
μες, 6944 361 391 Γεώργιος
Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ
παραλία Μαρκόπουλου, μον-
τέρνα μονοκατοικία με άδεια
οικοδομής κοντά στο κέντρο
,50 λεπτά από την Αθήνα ,τρία
υπνοδωμάτια ,μεγάλος κή-
πος.
Χαμηλότερο κόστος χρήσης
με δικιά της γεώτρηση.
(Κωδ.1009). 
RE/MAX ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ , 210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ
.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
6944132114 (30.8.16)

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων. Τηλέφ-
ωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

Ζητείται έμπειρη κοπέλα για
καφετέρια στον Ασπρόπυρ-
γο. Τηλ. 210 5576430
(18.11)

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρεία
με έδρα τη Μαγούλα Αττικής
για πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο α-
ναζητά εργασία σε ιδιωτικό
παιδικό σταθμό. Επίσης α-
ναλαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών έως 5 ετών. 
Τηλ.: 6936678467

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπει-

ρία, αναλαμβάνει τη φύλαξη
σε γάμους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις με εχεμύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος Παναγιώτης
(1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ στα
Γερμανικά Ασπροπύργου. Τηλ ε-
πικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

Κύριος 58 ετών, με σταθερή
εργασία, χριστιανικών αρχών  

ζητά γνωριμία με κυρία,
ευγενική για φιλική σχέση. 

Τηλ. 6932851913 
ώρες 17:00 -22:00 μ.μ.

Κυρία 57 ετών (Ελληνίδα)  
ζητά την οποιαδήποτε

απασχόληση. 
Περιοχή: Μάνδρα Αττικής. 

Τηλ: 6984144657

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.μ 

ΜΕ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΙ ΜΑΝΔΡΑΣ.

ΚΟΣΤΟΣ 100Ε. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2105555044
ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016       θριάσιο-15

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 

213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210 5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364 ,
213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251 ,
213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΖΑΝΟ. 

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.

ΤΗΛ 210 5572282 &
6987590982
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